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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

813 Participació pública en el nou Pla de millora de la qualitat de l’aire de Palma

De conformitat amb el disposat a l’article 17 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, els Plans
i programes de millora de qualitat de l’aire, han de garantir la participació pública en els termes prevists en els articles 16 i 17 de la Llei
27/2006, de 18 de juliol, que regula els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi
ambient.

 Aquest Pla de millora de qualitat de l’aire de Palma (PMQAP) s’elabora com a actualització de l’anterior Pla de 2008 i contempla mesures
que es desenvoluparan entre l’any 2011 i l’any 2015. 

Des de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
en col·laboració amb les Direccions Generals de Transport, de Salut Pública i Consum, així com de la Direcció Insular de Carreteres del
Consell de Mallorca, i de les Regidories de Medi Ambient, de Mobilitat i d’Infraestructures de l’Ajuntament de Palma, s’ha elaborat aquest
Pla en compliment de l’article 16 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, que regula el Plans i
programes per a la protecció de l’atmosfera i per minimitzar els efectes negatius de la contaminació atmosfèrica 

Per tant, s’estableix un termini de 30 dies naturals a comptar des de la data de publicació d’aquest anunci al BOIB perquè les persones
interessades, segons el disposat a la Llei 27/2006, puguin presentar comentaris, observacions i suggeriments a l’esborrany del Pla de millora
de la qualitat de l’aire de Palma, que es pot consultar a l’adreça web següent:     http://atmosfera.caib.es

així com a les oficines de la seu de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del polígon de Son Rossinyol, C/ Gremi de
Corredors, núm. 10 de Palma.

 

Palma, 21 de desembre de 2012
 

La directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic,
Neus Lliteras Reche
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